
DECRETO N. 23.323, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

CRIA A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE MUNICIPAL
MORRO DO LAMPIÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS O PREFEITO MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 74,
inciso IV da Lei Orgânica do Município e, ainda, CONSIDERANDO o Processo Interno n.
001597/2017; CONSIDERANDO o art. 225 da Constituição Federal de 1988, especialmente
inciso III de seu § 1º; CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n. 9.985, de 2000 que
criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e no Decreto Federal n.
4.340, de 2002, que a regulamentou; CONSIDERANDO o art. 2º e art. 8º da Lei Federal n.
12.608,  de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC;
CONSIDERANDO o inciso I do art. 45 da Lei Municipal Complementar n. 482, de 2014, que
institui o Plano Diretor de Urbanismo do Município de Florianópolis; CONSIDERANDO as
áreas prioritárias para conservação identificadas pelo Plano Municipal de Conservação e
Recuperação da Mata Atlântica de Florianópolis;
CONSIDERANDO as pressões da   expansão urbana na paisagem natural das áreas de
preservação permanente do Morro do Lampião;
CONSIDERANDO a necessidade de conservação ambiental em compatibilidade com a
criação de espaços de usos públicos de lazer, educação ambiental, contemplação,
conhecimento e outras atividades sustentáveis, sobretudo, pelas comunidades locais;
CONSIDERANDO o tombamento do Conjunto Histórico e Paisagístico do Antigo Campo de
Pouso do Campeche, através do Decreto Municipal n. 13.707, de 17 novembro de 2014;
CONSIDERANDO os resultados da conservação da área na manutenção da qualidade de
vida dos moradores da cidade e visitantes;
CONSIDERANDO a necessidade de conservação da cobertura florestal  remanescente, a
riqueza de biodiversidade que ela abriga e dos recursos hídricos conectados diretamente
com as comunidades do entorno;
CONSIDERANDO os benefícios e serviços ecossistêmicos salvaguardados pela criação de
uma unidade de conservação da natureza;
CONSIDERANDO a importância paisagística da região para o desenvolvimento econômico
das comunidades de entorno, a partir da prática sustentável do turismo de base
comunitária;
CONSIDERANDO a importância de contribuir positivamente para a ordenação e
planejamento do território do entorno imediato das localidades circunvizinhas e a
conectividade ambiental do território;

DECRETA:
Art. 1º Fica criada a unidade de conservação do Refúgio da Vida Silvestre Municipal Morro
do Lampião, nos termos do art. 4º, do art. 7º, I, do art. 8º, V e do art. 13, todos da Lei
Federal n. 9.985, de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza – SNUC.

Art. 2º O Refúgio da Vida Silvestre Municipal Morro do Lampião compreende a área do
território municipal com superfície de 111,47 ha representada por uma poligonal definida
pelas coordenadas geográficas indicadas no memorial descritivo (Anexo I), e representada
em mapa na escala 1:2.000 (Anexo II), partes integrantes deste Decreto. Parágrafo único.
Os limites do Refúgio da Vida Silvestre Morro do Lampião poderão ser alterados por lei
específica, ouvido o conselho consultivo da unidade de conservação e justificado por



necessidades de ajustes em função de projetos de infraestrutura básica para as
comunidades do entorno.

Art. 3º O Refúgio da Vida Silvestre Municipal Morro do Lampião fica vinculado à Fundação
Municipal do Meio Ambiente – FLORAM, a quem caberá à gestão técnica, administrativa e
operacional da Unidade de Conservação. § 1º O Refúgio da Vida Silvestre Municipal Morro
do Lampião pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível
compatibilizar com os objetivos de criação da unidade, ficando resguardado o direito de
propriedade. § 2º Havendo incompatibilidade entre as atividades privadas e os objetivos do
Refúgio da Vida Silvestre Municipal Morro do Lampião, ou não havendo aquiescência do
proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade
a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a legislação em vigor. § 3º A
visitação pública está sujeita às condições e restrições  estabelecidas no Plano de Manejo
da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e
àquelas previstas em lei. § 4º A pesquisa científica dependerá da autorização prévia da
FLORAM e estará sujeita às condições e restrições por esta estabelecidas, bem como
àquelas previstas em regulamento.

Art. 4º Aplicam-se ao Refúgio da Vida Silvestre Municipal do Morro do Lampião todas as
disposições pertinentes e contidas nas legislações Federal, Estadual e Municipal.

Art. 5º O Refúgio da Vida Silvestre do Morro do Lampião tem como objetivo proteger
ambientes naturais que asseguram condições para existência ou reprodução de espécies
ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.

Art. 6º O Refúgio da Vida Silvestre do Morro do Lampião tem os seguintes objetivos
específicos:
I - promover a proteção e recuperação dos recursos hídricos, incluindo a preservação e
restauração de matas ciliares;
II - preservar o patrimônio natural representado pela fauna, flora e paisagem, de modo que
possa ser utilizado como área, de pesquisa científica, ecoturismo e educação ambiental;
III - promover a manutenção da biodiversidade regional funcionando como trampolim
ecológico para a fauna;
IV - promover a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos;
V - promover a preservação e a restauração de ecossistemas naturais;
VI - promover o patrimônio cultural tradicional representado pelas populações locais
residentes no entorno da unidade, respeitando e valorizando seu conhecimento e práticas, e
promovendo-as social e economicamente;
VII - promover e valorizar a paisagem cultural e os sítios históricos de valor simbólico pela
comunidade local;
VIII - promover a recuperação da cobertura vegetal típica da região, onde se fizer
necessário;
IX - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo
de desenvolvimento sociocultural e econômico;
X - contribuir para a conservação da geodiversidade e sua valorização na composição da
paisagem;
XI - apoiar e incentivar atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento
ambiental;



XII - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
XIII - proporcionar espaços e condições adequados ao desenvolvimento de atividades
culturais, educacionais, de lazer e recreação em contato com a natureza;
XIV - proporcionar espaços e condições adequados ao desenvolvimento de atividades
culturais, educacionais, de lazer e recreação em contato com a natureza;
XV - promover a atuação de entidades e população local como agentes de preservação e
conservação do patrimônio natural e cultural.

Art. 7º No Refúgio da Vida Silvestre do Morro do Lampião fica proibido:
I - a utilização de barracas ou qualquer tipo de acampamento;
II - churrasco e fogueiras em áreas de uso público;
III - animais domésticos nas trilhas e áreas de florestas nativas;
IV - a introdução de espécies exóticas invasoras;
V - a circulação de veículos automotores pelas trilhas;
VI - o uso do fogo como forma de manejo da vegetação no território da unidade;
VII - o corte e a supressão de vegetação nativa na área de abrangência da unidade;
VIII - a prática de qualquer ato de caça, perseguição, apanha, coleta, aprisionamento e
abate de exemplares da fauna silvestre da Unidade, assim como quaisquer outras
atividades que perturbem os animais em seu meio natural, exceto para fins de pesquisa ou
manejo da fauna silvestre, desde que autorizado pelo órgão gestor;
IX - a destruição ou a extração de afloramentos rochosos e formações geológicas de
qualquer tipo, bem como escavações, aterros e alterações do solo, exceto nos casos
autorizados pelo órgão gestor;
X - retificações de cursos d'água e alteração de suas margens, assim como quaisquer
outras atividades que possam modificar as condições hídricas naturais;
XI - o lançamento de quaisquer efluentes líquidos ou resíduos sólidos nos cursos d'água da
unidade;
XII - a utilização de defensivos agrícolas químicos em todo o território da unidade;
XIII - a instalação de placas, tapumes, avisos ou sinais e quaisquer outras formas de
comunicação audiovisual ou publicitária que não tenha relação com os usos permitidos na
área da unidade;
XIV - o depósito de resíduos de poda de vegetação e entulhos;
XV - quaisquer edificação, exceto para fins públicos;
XVI - o uso de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), sem prévia autorização do órgão
gestor.

Art. 8º O Refúgio da Vida Silvestre do Morro do Lampião disporá de um Conselho
Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por
representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e de proprietários de
terrenos abrangidos pela unidade.

Art. 9º O Refúgio da Vida Silvestre Morro do Lampião disporá de um Plano de Manejo, que
deverá abranger sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos. § 1° O Plano de
Manejo a que se refere este artigo será aprovado por Portaria da Fundação Municipal de
Meio Ambiente - FLORAM, no prazo máximo de dois anos a contar da data da publicação
deste Decreto. § 2° O Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para consulta
pública na Sede do Refúgio da Vida Silvestre Municipal Morro do Lampião e no Centro de



documentação da FLORAM. § 3º O Plano de Manejo será revisado e atualizado a cada 5
(cinco) anos, a partir da data de sua aprovação.

Art. 10. Os caminhos e trilhas históricas e tradicionais utilizados em comum pela população
em geral no interior do Refúgio da Vida Silvestre Municipal Morro do Lampião estão sob a
guarda e conservação da Fundação Municipal de Meio Ambiente - FLORAM, constituindo
bens de uso público comum do povo.

Art. 11. Os recursos financeiros obtidos pela unidade de conservação mediante rendas
decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria unidade serão aplicados de
acordo com os seguintes critérios: I - implementação, manutenção e gestão da própria
unidade; II - regularização fundiária da própria unidade e demarcação física de seus limites;
III - implementação, manutenção e gestão de outras unidades de conservação do Grupo de
Proteção Integral de gestão municipal.

Art. 12. Os recursos de compensação ambiental, a serem aplicados em áreas que não
sejam de domínio público, somente poderão ser utilizados para custear as seguintes
atividades: I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; II -
realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a aquisição
de bens e equipamentos permanentes; III - implantação de programas de educação
ambiental; IV - Financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável
dos recursos naturais da unidade afetada.

Art. 13. O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que
possam afetar o REVISMML ou sua Zona de Amortecimento (ZA), assim considerados pelo
órgão ambiental licenciado, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização da
FLORAM.

Art. 14. O órgão ou empresa, pública ou privada, responsável pelo abastecimento de água
ou que faça uso de recursos hídricos ou responsável pela geração e distribuição de energia
elétrica, beneficiário da proteção proporcionada pelo Refúgio da Vida Silvestre Morro do
Lampião, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da Unidade de
Conservação, conforme previsto na Lei Federal n. 9.985, de 2000. Art. 15. Este Decreto
entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 09 de novembro de 2021. GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO
MUNICIPAL EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL


